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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte de 

Novembro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de Novembro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 10,30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    
 







ORDEM DO DIA 
 
 

1. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  NO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

2. FIXAÇÃO DE VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 

 

3. REDISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES   
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1 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  NO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

1650 - Tendo em consideração a alteração da composição deste Órgão Executivo operada na 

reunião ordinária do dia 15 de Novembro último, e procurando cumprir de forma eficaz e 

eficiente as competências que lhe cabem prosseguir, numa linha de continuidade no que diz 

respeito à manutenção da celeridade, desburocratização e eficiência dos vários serviços 

prestados à população, 
 
Nos termos do previsto no art.º 65.º n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  alterada e 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adiante designada apenas por LAL, 
conjugado com os artigos 35.º n.º 1, 36.º e 37.º, todos do CPA - Código do Procedimento 

Administrativo, a Câmara Municipal delibera delegar no seu Presidente, Sr. Dr. Alberto 

Filomeno Esteves Cascalho, com  faculdade de subdelegar, as seguintes competências: 
 

I � No âmbito do licenciamento e fiscalização 

 

Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por Lei, designadamente para 

construção, reedificação, utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como para 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos � prevista no art.º 64.º n.º 5 

alínea a) da LAL, nomeadamente: 
 

1. Competências previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho: 

 
a) A do art.º 4.º n.º 2 alínea c), para conceder licenças administrativas para a 

realização de obras de construção, ampliação, ou de alteração em área não 

abrangida por operação de loteamento nem por plano de pormenor que contenha 
as menções referidas nas alíneas a), c) d) e) e f) do n.º 1 do art.º 91.º do Decreto-
Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, sem prejuízo dos disposto na alínea b) do n.º 

1 do art.º 6.º do citado Decreto-Lei n.º 555/99 e de acordo com o art.º 5.º n.º 1; 
b) A do art.º 4.º n.º 2 alínea d), para conceder licenças administrativas para a 

realização de obras de reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de 

edifícios classificados ou em vias de classificação e para obras de  construção, 

reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de edifícios situados em zona 

de protecção de imóvel classificado ou em vias de classificação ou em áreas 

sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, de acordo 

com o art.º 5.º n.º 1; 
c) A do art.º 6.º n.º 9, para a emissão de certidão necessária ao registo predial da 

parcela destacada; 
d) A do art.º 22.º, para abertura do período de discussão pública que precede a 

aprovação do pedido de licenciamento de operação de loteamento; 
e) A do art.º 23.º n.º 6, para aprovação de licença parcial para construção da 

estrutura nos termos ali previstos; 
f) A do art.º 53.º n.º 2, para autorizar a prorrogação do prazo da licença para a 

realização das obras de urbanização; 
g) A do art.º 71.º n.º 5, para declarar a caducidade da licença administrativa; 
h) A do art.º 73.º n.º 2, para decidir sobre a revogação da licença administrativa; 
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i) A do art.º 88.º n.ºs. 1 e 3, para conceder a licença especial para obras 

inacabadas; 
j) A do art.º 89.º n.ºs. 2 e 3, para determinar a execução de obras de conservação 

necessárias à correcção de más condições de segurança e salubridade e para 

ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou 

ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas; 
k) A do art.º 90.º n.º 1, para nomear os três técnicos que realizam a vistoria prévia 

necessária aos actos referidos na alínea anterior; 
l) A do art.º 117.º n.º 2, para autorizar o pagamento fraccionado das taxas devidas, 

nos termos ali previstos. 
 

2. Competências previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, na sua 

redacção actual, conforme previsto no art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 

de Novembro, para: 

 
a) Licenciar a venda ambulante de lotarias; 
b) Licenciar a actividade de  arrumador de automóveis; 
c) Licenciar a realização de acampamentos ocasionais; 
d) Licenciar a exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e 

electrónicas de diversão; 
e) Licenciar a realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos nas 

vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre; 
f) Licenciar a venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em 

agências ou postos de vendas; 
g) Licenciar a realização de fogueiras; 
h) Licenciar a realização de leilões; 
i) Emitir os pareceres sobre a realização de provas desportivas de âmbito 

intermunicipal, previstos no art.º 58.º n.º 5 do Regulamento sobre o 

Licenciamento das Actividades Diversas previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, 

de 14 de Novembro e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro; 
j) A prevista no art.º 50.º n.º 1 do citado Decreto-Lei n.º 310/2002, para instruir os 

processos de contra-ordenação previstos neste diploma.  
 

3. Competências no âmbito dos Cemitérios Municipais: 

 

a) A do art.º 4.º n.ºs. 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 5/2000, de 29 de Janeiro e art.º 4.º n.ºs. 1 e 2 

do Regulamento dos Cemitérios Municipais, para autorizar a inumação e 

trasladação de cadáveres, ossadas, fetos mortos e peças anatómicas nos 

Cemitérios Municipais da Marinha Grande e de Casal Galego; 
b) A dos artigos 51.º  e 57.º, do Regulamento citado no número anterior, para 

autorizar o revestimento de sepulturas perpétuas, a colocação de cruzes, 

inscrição de epitáfios e outros sinais funerários, e embelezamento das 

construções funerárias, através de revestimento adequado. 
 

4. Competências previstas nos artigos 2.º a 7.º do Decreto - Regulamentar n.º 2-

A/2005, de 24 de Março, para autorizar a realização na via pública, das seguintes 

actividades: 

 

a) Provas desportivas; 
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b) Provas desportivas de automóveis; 
c) Provas desportivas de outros veículos; 
d) Provas desportivas de peões; 
e) Manifestações desportivas; 
f) Outras actividades que possam afectar o trânsito normal; 

 
e para indeferir liminarmente os pedidos das mesmas, nos termos do art.º 11.º n.º 3 do 

mesmo diploma. 
 

5. Competências previstas noutros diplomas ou Regulamentos Municipais: 

 
a) Para o licenciamento da realização de queimadas, nos termos dos artigos 3.º e 

27.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 
 

b) Para licenciar a afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza 
comercial, industrial, artesanal ou liberal, independentemente do suporte 
utilizado para a sua divulgação, quando visíveis ou perceptíveis do espaço 

público, de acordo com o previsto no art.º 2.º alínea a) do Regulamento de 

Publicidade e Ocupação do Espaço Público com Equipamento e Mobiliário 

Urbano do concelho da Marinha Grande. 
 

c) Para licenciar a instalação de equipamento e mobiliário urbano, propriedade 

pública ou privada, explorado directamente ou por concessão, que ocupe o 

espaço público sob a jurisdição do município da Marinha Grande, conforme 

previsto no art.º 2.º alínea b) do mesmo Regulamento citado no número anterior. 
 

d) Para emitir e renovar o cartão para o exercício da venda ambulante, conforme 

previsto no art.º 18.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio e no art.º 4.º 

do Regulamento do Exercício da Venda Ambulante no concelho da Marinha 

Grande. 
 

e) Para emitir e renovar o cartão para o exercício da actividade de feirante, nos 

termos do previsto no art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 252/86, de 25 de Agosto. 
 

f) Para autorizar a emissão de licença especial de ruído prevista no art.º 15.º n.º 1 

do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 

de Agosto.  
 

g) Para licenciar a instalação e o funcionamento de recintos itinerantes e de 

recintos improvisados, previsto nos artigos 18.º n.º 1 e 19.º n.º 1 do Decreto-Lei 
n.º 309/2002, de 16 de Dezembro. 

 
II � No âmbito da organização e funcionamento dos serviços de gestão corrente 

 

1 - Competências previstas no art.º 64.º da LAL: 

 
a) A da alínea b) do n.º 1, para executar e velar pelo cumprimento das deliberações da 

Assembleia Municipal; 
b) A da alínea m) do n.º 1, para organizar e gerir os transportes escolares; 
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c) A da alínea x) do n.º 1, para proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e 

gatídeos, nos termos da legislação aplicável; 
d) A da alínea z) do n.º 1, para deliberar sobre a deambulação e extinção de animais 

nocivos; 
e) A da alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da Lei, as 

contas do Município; 
f) A da alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e os orçamentos aprovados; 
g) A da alínea b) do n.º 7, para administrar o domínio público municipal, nos termos da 

Lei. 
 

2 � A competência prevista no art.º 86.º n.º 1  do CPA-Código do Procedimento 

Administrativo, para a direcção da instrução em todos os procedimentos administrativos, 

cuja decisão caiba à Câmara Municipal, conforme previsto nos n.ºs. 2 e 4 do mesmo 

preceito legal. 

 

III � No âmbito da gestão do sistema de distribuição de água do concelho da Marinha 

Grande - Regulamento de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande, 

adiante designado por Regulamento 

 

De acordo ainda com o art.º 64º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com o artigo 4º, n.ºs 1 e 2, do 

Decreto-Lei n.º 207/94, de 06 de Agosto, a competência para a prática dos seguintes actos de 

gestão corrente referentes à exploração do sistema de distribuição de água do concelho: 
 

a) Autorizar pedidos de ligação à rede pública, de acordo com o artigo 11º, do 

Regulamento; 
b) Autorizar pedidos de aproveitamento total ou parcial das canalizações dos sistemas de 

distribuição predial já existentes, de acordo com o artigo 14º, do Regulamento; 
c) Determinar a suspensão e interrupção do fornecimento de água, nos termos dos artigos 

18º e 19º, do Regulamento; 
d) Autorizar o fornecimento de água quando existam débitos de consumo por regularizar, 

de acordo com o artigo 43º, do Regulamento; 
e) Dispensar a colocação de contador nas instalações destinadas exclusivamente ao 

serviço de protecção contra incêndios, de acordo com o artigo 45º, n.º 5, do 

Regulamento; 
f) Proceder à verificação e reaferição do contador por sua iniciativa ou a requerimento do 

consumidor, nos termos dos artigos 49º e 51º, do Regulamento; 
g) Autorizar o pagamento em prestações das tarifas e preços a cobrar, de acordo com o 

artigo 64º, do Regulamento; 
h) Apreciar e decidir as reclamações relativas a actos e omissões da Entidade Gestora, de 

acordo com o artigo 76º, do Regulamento.  
i) Praticar actos de gestão das redes de distribuição de bens e recursos físicos integrados 

no património municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal, em que 

se inclui a prática de todos os actos de gestão necessários à execução do Regulamento 

de Tarifas de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande, nomeadamente 

os relativos à aplicação do escalão de ruptura da rede predial comprovada pelos 

serviços, à avaliação de consumo em caso de paragem ou funcionamento irregular do 

contador, à alteração do tipo de tarifa, à celebração de contratos de fornecimento de 

água, à autorização para a redução de tarifas. 
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IV � No âmbito da gestão do sistema de drenagem pública de águas residuais do concelho 

da Marinha Grande - Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e 

de Evacuação de Efluentes do Concelho da Marinha Grande, adiante designado por 

Regulamento: 

 
De acordo ainda com o art.º  64º, n.º 2, alínea f) e n.º 7, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com o artigo 4º, n.ºs 1 e 2, do 

Decreto-Lei n.º 207/94, de 06 de Agosto, a competência para a prática dos seguintes actos de 

gestão corrente referentes à exploração do sistema de drenagem pública de águas residuais: 
 

a) Determinar a interrupção ou suspensão do serviço de drenagem de águas residuais, nos 

termos dos artigos 16º e 17º do Regulamento; 
b) Determinar as condições técnicas em que serão efectuadas as ligações de águas 

residuais pluviais ao sistema público de águas residuais pluviais, de acordo com o 

artigo 21º do Regulamento; 
c) Determinar a inspecção de sistemas prediais, de acordo com o artigo 33º do 

Regulamento; 
d) Determinar os ensaios dos sistemas público e predial de drenagem, de acordo com o 

artigo 34º do Regulamento; 
e) Autorizar o pagamento em prestações das tarifas e preços a cobrar, de acordo com o 

46º do Regulamento;  
f) Apreciar e decidir as reclamações relativas a actos e omissões da Entidade Gestora, de 

acordo com o artigo 58º do Regulamento. 
g) Praticar os actos de gestão das redes de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a administração 

municipal, em que se inclui a prática de todos os actos de gestão necessários à 

execução do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de  Recolha 

e Tratamento de  Resíduos Sólidos Urbanos  
do Concelho da Marinha Grande, nomeadamente os relativos à avaliação de consumo 

em caso de paragem ou funcionamento irregular do contador,  à alteração do tipo de 

tarifa, à celebração de contratos, à autorização para a redução de tarifas, à aplicação 

dos artigos 6º A, 10º e 14º A, do Regulamento citado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - FIXAÇÃO DE VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 

 

 

1651 - O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento que por seus despachos datados de 15 de 

Novembro de 2007 e ao abrigo da competência que lhe é conferida pelos artigos 57.º n.º 3 e 

58.º n.º 1 alínea c), e n.º 2 , ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tomou as seguintes decisões: 
 

1. fixar em dois o número de Vereadores em regime de tempo inteiro, Senhores Dr. João 

Alfredo Marques Pedrosa e Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro. 
2. designar como Vice-Presidente para o substituir nas suas faltas e impedimentos, o 

Senhor Vereador, Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro,  
3. propor à Câmara Municipal a fixação de mais um Vereador em regime de tempo 

inteiro, mantendo o Sr. Artur Pereira de Oliveira. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e no uso da competência prevista no art.º 58º 

n.º 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera fixar, para exercer funções em regime de tempo inteiro, um vereador, 

atribuindo a esta deliberação eficácia retroactiva à data de 15 de Novembro último, nos 

termos do disposto no art.º 128.º n.º 2 alínea a) do CPA - Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 - REDISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES   
 

 
 
O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento que ao abrigo da competência que lhe é 

conferida pelos artigos 58.º n.º 4 e 69.º n.º 1, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a redistribuição de funções será 

efectuada do seguinte modo:  
 

Senhor Presidente da Câmara: 

 
 Coordenação Geral 
 Gestão Financeira 
 Património Municipal 
 Recursos Humanos 
 Segurança e Protecção Civil 
 Relações com as Freguesias 
 Projectos Especiais 
 Fiscalização Municipal 
 Promoção do Desenvolvimento 
 Cooperação Externa 
 Comunicação 
 Defesa do Consumidor 

 
O Senhor Vereador Dr. João Alfredo Marques Pedrosa, passará a coadjuvá-lo nas 

seguintes funções: 

 
 Modernização Administrativa e Tecnológica 
 Educação 
 Cultura 
 Desporto 
 Juventude e Tempos Livres 
 Turismo 

 
O Senhor Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro, passará a coadjuvá-lo nas 

seguintes funções: 

 

 Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território 
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 Habitação Social 
 Acção Social  
 Terceira Idade 
 Saúde 
 Cemitérios 

 
O Senhor Vereador Artur Pereira de Oliveira, passará a coadjuvá-lo nas seguintes 

funções: 

 
 Obras Públicas 
 Comunicações e Transportes 
 Abastecimento Público 
 Ambiente 
 Saneamento Básico 
 Abastecimento de Água 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. proferiram a seguinte declaração: 

 

 �Declaração 

 

A câmara municipal da Marinha Grande tem necessidades e problemas que obrigariam ao 

esforço e à convergência de esforços entre todos, por isso lembramos que: 

 

 As variantes prometidas pelo PCP e pelo PSD ainda nem sequer lhe mexeram; 

 

 A zona industrial da Marinha Pequena tem, há dois anos, uma definição pronta e não 

se avança para a construção da rede rodoviária e de infra-estruturas; 

 

 A revisão do PDM não vê contemplado um euro para o seu arranque; 

 

 Os transportes urbanos foram definitivamente afastados das prioridades e esta maioria 

PCP/PSD vê-se todos os dias a cair no ridículo nas suas decisões, ora é para acabar, 

ora é para continuar; 

 

 A rede escolar do 1º ciclo do ensino básico tem, com o QREN, uma oportunidade de 

ouro de renovação e melhoramento para garantir qualidade nos próximos 20 anos; 

 

 A rede de águas não é revista nem remodelada e não se acautela a segurança do 

abastecimento; 

 

 A construção da piscina municipal foi remetida para um novo projecto, caríssimo, que 

não é possível executar nos próximos anos; 

 

 A remodelação do Teatro Stephens está parada; 

 

 A limpeza e higiene pública estão um caos por toda a cidade; 



Reunião extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 20.11.2007 

Acta n.º 26 

 

 10 

 

 O Mercado Novo continua sem funcionar e sem que se tome uma decisão para esse 

espaço; 

 

 Desbaratam-se recursos públicos no velho mercado sem que disso haja 

aproveitamento; 

 

 Desbaratam-se mais recursos públicos num mercado improvisado em tendas; 

 

 Não se ouvem os vereadores do PS; 

 

 As decisões já estão tomadas quando chegam à reunião de câmara. 

 

Espera-se pois que o executivo que agora vai governar durante mais dois anos invertesse este 

caminho. 

 

Esperar-se-ia que o executivo que agora vai governar durante mais dois anos encetasse um 

caminho de fortalecimento do diálogo e cooperação entre todos com vista à resolução dos 

principais problemas do concelho. 

 

A realidade da câmara já não é a mesma, não podendo, todavia, ser a nós imputada qualquer 

responsabilidade, já que os vereadores do PS nunca criaram, em relação aos pelouros que lhe 

foram atribuídos, qualquer tipo de problema, antes pelo contrário, sempre contribuíram para, 

dentro do possível, a coesão e a eficácia da gestão.  

 

Hoje somos acusados pelo presidente em exercício de desestabilizar o executivo, quando foi o 

PCP que minou, desestabilizou e descredibilizou a gestão camarária.  

 

A este propósito convém referir as palavras do presidente João Barros Duarte que na sua 

carta de suspensão refere que foi colhido de surpresa com o seu processo de afastamento, num 

processo de difamação continuado da sua pessoa com vista a desacreditá-lo tendo como 

objectivo o seu assassinato político e social junto dos marinhenses. 

 

Convém também lembrar que durante este período gerimos os nossos pelouros sem tempo 

atribuído, sem meios, gastando inclusivamente do próprio bolso muitas das despesas inerentes 

à função. 

 

Fizemos o melhor que pudemos dentro das condições permitidas.  

 

Exigiu-nos o triplo do esforço necessário. 

 

No entanto estamos de consciência tranquila sabendo que desempenhamos as nossas funções 

sem nunca baixar os braços para defender a causa que nos foi outorgada.  

 

Por conseguinte, está agora claro que o processo que o PCP moveu contra o presidente João 

Barros não visava apenas a sua pessoa mas também os vereadores do PS com o propósito de 

radicalizar a actuação da câmara, numa lógica de poder pessoal, afastando- nos das tomadas 

de decisão fundamentais para o concelho. 

 

Esta decisão visa criar no concelho uma lógica de conflitualidade política que a resolução 
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urgente de muitos dos problemas do concelho bem dispensava. 

 

Era expectável que o presidente de câmara em exercício, face à nova realidade desse pois um 

sinal de reforço da coesão e aprofundasse os elementos de convergência.  

 

Um caminho de diálogo com o PS que teve nas últimas eleições mais de 40% dos votos e a 

maioria em duas das três freguesias do concelho, um caminho de negociação e concertação 

sobre os grandes problemas com vista à sua resolução, sabendo que os vereadores do PS têm 

experiência, têm conhecimentos profissionais e da administração pública e até do 

funcionamento do Estado que muito úteis poderiam vir a ser na resolução das nossas 

carências. 

 

Mas, pelos vistos, a actual maioria não está interessada em nada disto. A actual maioria não 

conta, nem pretende contar com a colaboração de todos para alcançarmos um concelho 

melhor, mais plural e mais participado. 

 

A actual maioria continua a propor ao vereador do PSD, que representa apenas 10% do 

eleitorado e já nem sequer tem o apoio do seu partido, um enorme conjunto de 

responsabilidades na gestão e nas decisões da câmara. 

 

E vem retirar aos vereadores do PS que representam mais de 40% do eleitorado, neste novo 

quadro de governação para os próximos dois anos, o já escasso espaço de participação na 

actividade da câmara. 

 

Respeitamos essa decisão que é legítima mas não deixamos de afirmar que ela empobrece e 

enfraquece os interesses do concelho. 

 

É uma decisão que deixa este executivo mais só, mais débil, mais impotente para enfrentar as 

dificuldades e mais desacreditado junto da opinião pública. 

 

É um executivo que não mobiliza a força desta terra para os desafios que temos de enfrentar 

no futuro. 

 

A diversidade, mesmo em política, é um bem em si mesma e se houver capacidade de diálogo, 

respeito por quem pensa de maneira diferente e vontade de resolver de facto os problemas, há 

sempre enormes vantagens para todos. 

 

Afinal, ao contrário do que pretendia o PCP com a mudança de presidente de câmara, não se 

constata nenhuma mudança para melhor. É uma mudança que afunila e radicaliza ainda mais 

esta frágil coligação. 

 

O presidente da câmara em exercício não foi capaz de abdicar da comodidade das decisões 

acríticas e sem contraditório, pelas vantagens das decisões partilhadas. 

 

 Não foi capaz de envolver à sua volta o trabalho e o empenho de todos, fechou-se ainda mais 

sob a sua frágil e esfrangalhada coligação. 

 

Com esta decisão é sobretudo a população da Marinha Grande que perde. E quando é assim, 

não há ninguém que possa sentir-se satisfeito, da nossa parte lamentamos que tenha sido este o 

caminho escolhido. 
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Temos um presidente da câmara dentro da legalidade, mas sem legitimidade democrática e um 

vereador, eleito nas listas do PSD, que tem suportado esta maioria mas que, neste momento, só 

se representa a si próprio. 

 

O que leva os vereadores do PS a lamentarem esta nova distribuição de pelouros, numa lógica 

de reforço de poder pessoal, procurando afastar todas as vozes discordantes e os mais de 6000 

eleitores que representamos. Isto só demonstra que nos querem afastar ainda mais da tomada 

de decisões na câmara municipal, numa lógica não de resolução dos problemas do concelho, 

mas numa lógica que apenas visa a preocupação desta coligação com as próximas e1eições 

autárquicas.   

 

Os Vereadores: 

 João Paulo Pedrosa; 

Álvaro Pereira e 

Cidália Ferreira.� 

 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Na sequência da aprovação pela Câmara do pedido de suspensão de mandato do Presidente 

da Câmara, Sr. João Barros Duarte, cabe-me a mim substituí-lo nesse cargo e por via da 

entrada de um novo elemento no executivo proceder à redistribuição das funções de acordo 

não só com as disposições legais mas também com a avaliação que me é dado fazer dos 2 

primeiros anos deste mandato e sobretudo dos 2 últimos meses em que a vida política local foi 

marcada por factores de perturbação. Neste último período destacaram-se as sucessivas e 

reiteradas intervenções da oposição Socialista numa linha de condicionamento da normal 

actividade da Câmara e, de forma inesperada e injustificável, num ataque pessoalmente 

dirigido que ultrapassou os limites do aceitável numa sociedade democrática. Foi com base 

nesta avaliação que conclui ser completamente destituído de razoabilidade a distribuição de 

funções aos Srs. Vereadores do Partido Socialista por razões óbvias uma vez que não se pode 

pretender assumir essas responsabilidades que pressupõem a existência de total confiança 

institucional quando, ao mesmo tempo, se nega a total legitimidade a quem teria que proceder 

a essa delegação de competências.  

 

A redistribuição de funções que acabei de comunicar à Câmara é feita na total consciência de 

que uma equipa coesa em que todos possam confiar em todos é condição indispensável para 

enfrentar os desafios e dificuldades que temos pela frente  com o único objectivo de defender 

intransigentemente os interesses das populações e do concelho. Estou certo que o executivo 

permanente dará o seu melhor para atingir esse objectivo tal como os vereadores do Partido 

Socialista não deixarão da fazer a sistemática análise crítica desse trabalho e continuarão a 

contribuir com as suas propostas e sugestões para que encontremos o melhor caminho e as 

melhores soluções para os problemas que há que resolver.�     
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1652 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 12,30 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


